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 .بسم اهلل، والحمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل

 قال المؤلف رحمو اهلل تعالى: )باب اللقطة(. 

بسم اهلل الرضبن الرحيم، واغبمد هلل رب العاؼبُت، وأشهد أف ال إلو إال اهلل، وحده 
ال شريك لو، وأشهد أف ؿبمًدا عبد اهلل ورسولو، صلى اهلل عليو وعلى آلو وأصحابو، 

 تسليًما كثَتًا إىل يـو الديك، مث أما بعد. وسلم

ؼبا تكلم عن باب اعبعالة أعقبو باغبديث عن باب  –رضبو اهلل  –فإف اؼبصنف 
اللقطة، واؼبناسبة بإيراد اعبعالة بعد اللقطة قالوا: ألف أجلى صور اعبعالة وأظهرىا، ىي رد 

الًتتيب العقلي أف  الضالة، والبحث عن اللقطة اليت فقدىا صاحبها، فناسب من باب
يبُت ىذه اللقطة أف من حبثها كيف يأخذ أجرتو، وكيف يأخذ عوضو، وىذه اللقطة إذا 

 وجدىا من مل يعرؼ صاحبها فكيف يتعامل معها؟

أف  –بلساف سهل، وصبلة واضحة  -قبل أف نتكلم عن اللقطة، اؼبراد باللقطة 
ائع عن صاحبو فإهنا تسمى لقطة، نقوؿ: إف اؼبراد باللقطة ىي اؼباؿ الضائع، فكل ماؿ ض

اؼباؿ الضائع ومل يعرؼ صاحبو، فإنو يسمى ملتقطًا، أي وجد ىذه اللقطة  إًذافمن وجد 
وأخذىا ألجل تعريفها، أي أخذ ىذه اللقطة وحازىا ألجل ما يًتتب عليها من أحكاـ  

 كالتعريف وحنوه من األمور اليت سنوردىا يف ؿبلها.

نا، فإهنا تعرض يف األمصار، وتعرض يف البوادي، وىي واللقطة دائًما ما تعرض ل
الرب وحنوه، وتعرض يف كل مكاف، وقبل أف نتحدث عن ىذه اللقطة، أود أف أبُت مسألة، 
أف الكالـ الذي نتكلمو عن اللقطة ىو يف كل مكاف إال يف مكة، فإف مكة لقطتها ؽبا 

، فاللقطة « اال تلتقط لقطته»أنو قاؿ:  حكم خاص، فقد ثبت عن النيب  يعٍت اغبـر
يف اغبـر ال جيوز التقاطها على اؼبشهور، فمن وجد شيًئا من اللقطة على األرض، فيحـر 
عليو أخذىا، وحيـر عليو رفعها، إال إذا خشي عليها التلف، فإهنا يأخذىا ؼبن حيفظها، 
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بها، وإال فال جيوز لو التقاطو، بل يبقي الشيء يف األرض على ما كاف، حىت يأيت صاح
خيشى عليها التلف مثل ماذا؟ كأف تكوف يف طريق فتطؤىا األقداـ فتتمزؽ ىذه النقود، أو 
تتلف ىذا اؼباؿ وحنو ذلك، وإال فاألصل أف مكة ؾبرد التقاط اللقطة حراـ، ومن التقط 
لقطة يف مكة، فإف يده حينئٍذ تكوف يًدا ضامنة، فيجب عليو ضماف اؼباؿ، وحيـر عليو 

اؼباؿ مطلًقا، إًذا جيب أف نغرؼ أف الكالـ الذي نتكلمو اآلف يستثٌت منو  االنتفاع هبذا
مكة، فإف مكة شرفها اهلل  وزادىا تشريًفا وتعظيًما، ؽبا من اػبصوصية أمور منها لقطتها 
ال تلتقط، وىذا لشرؼ ىذا البلد الكرًن، فإف ىذا البلد الكرًن آمن، من دخلو كاف آمًنا، 

}َوَمْن يُرِْد ِفيِو بِِإغْبَاٍد ِبظُْلٍم نُِذْقُو ِمْن وحيـر اؽبم فيو بًتويع مسلم،  ومن عاش فيو فهو آمن،
[، ومن ترويع اؼبسلم ترويعو يف مالو، فمن سقط منو لقطة فيحـر 52]اغبج:َعَذاٍب أَلِيٍم{

 على كل من رآىا أف يلتقطها ناىيك عن أف ينتفع هبا بعد ذلك.

أقساـ، نظر ىنا اؼبصنف، إىل أنواع اللقطة  يقوؿ الشيخ: وىي أي اللقطة ثالثة
باعتبار ما يًتتب عليها من أثر، فإهنا باعتبار ما يًتتب عليها من أثر تنقسم إىل ثالثة 

 أقساـ، نعم.
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قال: أحدىا ما ال تتبعو ىمة أوساط الناس، كسوط ورغيف ونحوىما، فهذا 
لو إن كان باقًيا، وإال لم يملك بااللتقاط، وال يلزمو تعريفو، لكن إن وجد ربو دفعو 

 يلزمو شيء.

نعم، بدأ يتكلم اؼبصنف عن أوؿ األشياء اليت تلتقط، فقاؿ: ما ال تتبعو مهة 
أوساط الناس، الناس ينقسموف إىل ثالثة، أوساط الناس، وأغنيائهم، وفقرائهم، أما 

وف اؼباؿ األغنياء فإهنم يستحقروف اؼباؿ الكثَت، ولردبا بذلوه، وكذلك الفقراء يستعظم
 القليل، ويبخلوف بو، إًذا األوساط باعتبار الغٌت والفقر، ىذا من جهة.

األمر الثاين: األوساط باعتبار الطبائع، فإف بعض الناس وإف كاف معدـ اليد، إال 
أف اؼباؿ ليس يف قلبو، فاؼباؿ الكثَت ال يهمو ذىابو وبقاؤه، ويف اؼبقابل فإنو يقابلو الرجل 

لذي ردبا أقل القليل يرى أنو غالًيا، ليس عربة باألوؿ وال بالثاين، إًذا ؼبا الشحيح البخيل، ا
عرب اؼبصنف باألوساط فاؼبقصود بأوساط الناس من جهات متعددة، من جهة الغٌت 
والفقر، ومن جهة طباعهم يف تعظيمهم اؼباؿ يف نفوسهم ويف ربقَته، ومن جهة أيًضا ما 

ض الناس من كثرة مباشرهتم الوسواس ردبا يوسوس يقع من بعض الناس من الوسواس، فبع
يف القليل، حىت قاؿ العلماء: إف القليل النظر فيو من الورع اؼبظلم، أمل يكن بعضهم إذا 
جلس يف حلقة العلم اسػتأذف صاحبو أف يأخذ من حربتو، أي من حرب ؿبربتو ليكتب فيو 

ع اؼبظلم، إًذا ىذا األمر من بقلمو، فسئل اإلماـ أضبد يف ذلك، فقاؿ: إف ىذا من الور 
الورع ليس من الدين يف شيء، بل ىو من اؼببالغة، يف اؼبقابل فإف ىناؾ أناس يًتخصوف 
يف أمواؿ الناس، وال عربة بأواسطهم، إًذا قوؿ اؼبصنف )أواسط( الناس أي باعتبار 

اعتبار اؼباؿ، الطبائع، وباعتبار الدين، ليس الدين، بل الدين كلو خَت وكمالو سباـ، وإمنا ب
مث قاؿ اؼبصنف: )كسوط( تعبَت اؼبصنف بالسوط بالكاؼ يدلنا على التشبيو، وىذا يدلنا 
على مسألة، أف ما سيورده من مسائل وأمثلة ليست على سبيل التحديد، وإمنا ىي على 
سبيل التمثيل، وبناء على ذلك فإف أواسط الناس خيتلفوف باختالؼ الزماف، وباختالؼ 
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اختالؼ أيًضا الغٌت والفقر باعتبار بلداهنم، إًذا األمثلة اليت تكاد تكوف متفق اؼبكاف، وب
عليها بُت الناس يف كل األزمنة واألمكنة أهنا ال تلتفت إليها مهة أواسط الناس ىي ما 

 سيورده اؼبصنف، وإال فقد يكوف يف بلد شيء خيتلف عن البلد اآلخر.

ف العصا، ألف العصا غالًبا لو قاؿ الشيخ: )كسوط(، السوط ىو ما كاف دو 
قيمتو، وتعلموف أف العصي تباع بأسعار معروفة، لكن السوط قيمتو أقل، وأقل من السوط 
ما يسمى عندىم بالقضيب، يعٍت يكوف دقيًقا جدًّا كالغصن وحنوه، ىذا السوط لو قيمة، 

جبانبو،  لكن قيمتو ال تستهوي أواسط الناس، فمن وجد سوطًا ملقيًّا، يبحث عن صاحبو
فإف مل يعلم صاحبو ملكو، يكوف لو مباشرة، بشرط االلتقاط مباشرة، سنتكلم عن 
االلتقاط بعد قليل، إًذا السوط ومثلو الرغيف، ومثلو الطعاـ القليل، وجرت العادة أف 
الطعاـ إذا بدئ بأكلو أواسط الناس ال تلتفت لو، ولو كاف غالًيا، قد تشًتي الطعاـ 

عُت لاير، طبسُت مائة لاير، لكن من حُت تفتح الطعاـ وتأكل منو لقمة، بعشرين ثالثُت أرب
 أواسط الناس تصبح مهتهم ال تتبعو، فحينئذ خيتلف من حاؿ إىل حاؿ.

ولذلك فإف مثل ىذا الطعاـ من النوع األوؿ الذي سيورد اؼبصنف حكمو، ما 
أف اؼبرء تصل يده  حكمو؟ قاؿ الشيخ: )فهذا ديلك بااللتقاط(، دبجرد االلتقاط، دبجرد

إليو، ويقبضو بيديو إذا كاف فبا يتناوؿ باليد، وإف كاف فبا ال يتناوؿ باليد، كاألشياء اليت 
تكوف ردبا أثقل، أكرب، فبما يكوف بو اغبيازة، إًذا ىذا الشيء ديلك دبجرد االلتقاط، فمن 

ا اآلخر، قاؿ: التقطو فهو الذي ديلكو، ىو مالكو، طيب، لو أف اثنُت رأياه، فدؿ أحدمه
انظر إىل ىذا السوط، أو ىذا الرغيف، فالتقطو الثاين، ىل نقوؿ اؼبلك ؼبن رآه أواًل، أـ 
ؼبن نبو عليو، أـ ؼبن التقطو؟ نقوؿ: العربة بااللتقاط، ألف الرؤية حفية، والتنبيو خفي، فلردبا 

يف اغبديث قاؿ: نبهٍت وأنا عامل، والذي يكوف واضًحا وجليًّا ىو االلتقاط، واللفظ 
 )اللقطة( ظبيت التقاط أي باعتبار مناولة اليد.
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قاؿ: )فهذا ديلك بااللتقاط(، ينبٍت على أنو ينلك بااللتقاط مسألة مشهورة 
دائًما تتكرر لنا، بعض اإلخواف يرى شيًئا واقًعا على األرض، مث يلتقطو بعد ذلك، قم 

بعو مهة أواسط الناس كما سيأيت، يقوؿ: ماذا أفعل بو؟ نقوؿ: ىو ملكك إذا كاف فبا ال تت
وإف كاف أكثر فإنو جيب تعريفو، قاؿ: ال أريد ىذا اؼباؿ، أتصدؽ بو؟ نقوؿ: أنت حر، ال 
يلزمك الصدقة، وإف تصدقت فأجره لك أنت، إال أف تتربع عن صاحبو، ألف اؼباؿ صار 

رع عن أشياء ملًكا لك، ألنو فبا ال تتبعو مهة أواسط الناس، ولذلك بعض اإلخواف قد يتو 
فبا يباح لو التقاطها، قد جيد قنينة أو كأًسا، قنينة مفتوحة اؼباء مثاًل، أو كأًسا، وصاحبو 
، يقوؿ: ال أريد أف أشرب منو، ألنو ملك ألحد، نقوؿ:  قد ذىب عنو، مثل ما يف اغبـر

 ال، طبًعا اغبـر غَت، لكن جيوز لك االلتقاط يف غَته، وىكذا، نعم.

ا ديلك بااللتقاط، وال يلـز تعريفو( سيأيت صفة التعريف، وأنو يقوؿ الشيخ: )فهذ
سنة كاملة، لكن إف وجد ربو دفعو، يعٍت إذا كاف قد عرؼ صاحبو جبانبو جيب أف يرده 

 إليو، ألنو وإف كانت قيمتو قليلة، لكن ال بد أف يرد لصاحبو، ربو أي صاحب اؼباؿ.

ا، صورة ذلك: أحيانًا قد جيد قاؿ: )إف كاف باقًيا(، أي إف كاف اؼباؿ باقيً 
الشخص رغيًفا، وقبل أف يستهلكو وجد صاحبهػ فَتده لو، انتهينا، جيد رغيًفا مث يستهلكو 
ألنو مل يعرؼ صاحبو، بعد ست ساعات جاء صاحبو، قاؿ: ىذا الرغيف يل، نقوؿ: ال 

دفعو إف  شيء لك، ال يلـز ضمانو، ألنو أبيح لك االنتفاع بو ابتداء، وىذا معٌت قولو: )
فال يلزمو شيء( طبًعا ما مل يفرط يف البداية، بعض  -أي وإف تلف  –كاف باقًيا، وإال 

الناس يرى صاحب الطعاـ جبانبو، فيأخذه ويأكلو، فنقوؿ: أنت معتدي، وأنت غاصب، 
 فيدؾ يد ضماف، نعم.
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قال: ومن ترك دابتو ترك إياٍس بمهلكة أو فالة النقطاعها، أو لعجزه عن 
 لكها آخذىا، وكذا ما يلقى في البحر خوفًا من الغرق(.علفها م

نعم، ىذه اؼبسألة ىي اليت أشار ؽبا اؼبصنف يف باب )إحياء اؼبوات(، من 
اؼبباحات اليت جيوز أخذىا ابتداًء، ىذه األمور اليت أشرت لكم قبل يف قاعدهتا، وىو ما 

رمى يف القمائم وصناديق رماه صاحبو عمًدا غَت راغب فيو، مثلت لكم قبل الصالة دبا ي
النفايات، وما يرمى يف البحر وحنو ذلك، أتى اؼبصنف ىنا بأمثلة أخرى، ماذا قاؿ؟ قاؿ: 
)ومن ترؾ دابة ترؾ إياس دبهلكة أو فالة(، رجل عنده تكوف دابة كشاة مثاًل فبا يؤكل، 

أو رماىا ألهنا شاة أو ناقة مثاًل أو بقرة أو غَتىا، رماىا رمي إياس، ؼباذا؟ ألهنا مريضة، 
عجفاء، ال ديكن أف سبشي مع باقي غنمو، ال يريدىا، رماىا رمي إياس منها، قاؿ: 
)دبهلكة( ليست جبانب غنمو، وإمنا دبهلكة، دبفازة، العرب تسمي الشي بأثره، مهلكة، 
وقد تسميو بنقيضو، فتسمي الصحراء مهلكة، وتسميها كفازة، والصواب أهنا مهلكة، من 

ىلك إال أف يكوف قد احتاط لذلك، إًذا مهلكة دبعٌت صحراء وحنوىا، أو دخل الصحراء 
مكاف منقطع عن الناس، قد يكوف ليس بصحراء، كغابة وحنوىا، قاؿ: )أو فالة( رماىا 
يف مكاف منقطع عن الناس، قاؿ: )النقطاعها( أي بعدىا عن الناس، فمن وجدىا جاز 

ة مريضة، وتعلم أف صاحبها تركها، وقبل ػم لو أكلها، أنت أحيانًا وأنت يف الرب ترى شا
تدركها الوفاة وسبوت، أدركتها وفيها حياة مستقرة، فزكيتها، نقوؿ: ىي لك ملكك، وال 
يلزمك إذا جاء صاحبها أف تعطيها إياه، ألهنا دبفازة، دبهلكة، ىي ميتة ميتة، لو تركتها 

 .ربع ساعة ماتت، أو نصف ساعة، فهي لك

بت للمنتزىات البعيدة، ليست القريبة، وأحيانًا يف أو تكوف أنت قد ذى 
اؼبنتزىات البعيدة ترى مااًل مرميًّا، بعض الناس عنده غبم بعد ما ينتهي ومل يطبخو يربطو 
يف الشجرة، أو يكوف عنده حطب ؿبتطب ملكو ألنو قد حازه، فتجده جيعلو ؼبن بعده، 

ار، دائًما الذي يذىب للصحراء، أو جيعل ماًء يف قنينة كبَتة، وجيعلو، أو طعاـ، خض
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اؼبنزىات الربية جيد ىذا الشيء، نقوؿ: إذا وجدهتا على ىذه اؽبيئة جاز لك أخذىا 
ابتداء، ليست حراًما، وليس من الورع تركها، بل ىي مباحة لك، حكمها حكم الكأل 
والفقع الذي ذبده يف الشارع أو يف الصحراء، ألهنا منفكة عن اؼبلك، أو يف حكم 

 نفكة، ألف صاحبها رماىا.اؼب

طيب، إًذا قاؿ: )النقطاعها، أو عجز عن علفها(، بعض الناس يعجز عن علف 
بعض الشياه فَتميها، يقوؿ: أنا ال أريدىا ألف عليها كلفة ومؤنة، قاؿ: )ملكها آخذىا( 
جيوز آلخذىا أف ديلكها، من صور الدواب اليت ترمى للعجز عن علفها، ما يسمى 

ضبار، بعض الناس يكوف عنده ضبر، ضبَت، وىذا موجود عندنا يف بعض باغبمر، صبع 
اؼبناطق يف اعبنوب، فيأيت أصحاهبا ويقولوف: ال قيمة ؽبا اآلف، والعلف غاٍؿ، فيأيت هبذه 
اغبمَت ويرميها يف مفازة، يرميها يف الرب يف اعبباؿ، قد يأيت بعض الناس ويقوؿ: سآخذ 

ثة، اغبمار غايل بثالثة آالؼ يباع أو أربعة، ىل جيوز يل ىذا اغبمار وأبيعو بألفُت أو ثال
ذلك، مع أف صاحبو مل يرمو لَتعى، وإمنا رماه دبفازة، دبهلكة، وليس جبانب البيوت، 
وجانب اؼبراعي، فيجوز لك أف تأخذه، ألنو ليس وإف كاف فبلوًكا لو قدديًا، لكنو رماه يف 

 مهلكة لعجزه عن علفو.

أي الذي التقطها، مث قاؿ: )وكذا ما يلقى يف البحر قاؿ: )ملكها آخذىا( 
خوفًا من الغرؽ(، وتكلمنا عنو يف باب )إحياء اؼبوات( آخر صبلة يف باب إحياء اؼبوت 

 قبل الصالة، نعم.
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قال: )الثاني: الضوال التي تمتنع من صغار السباع: كاإلبل، والبقر، 
ها، وتضمن كالغصب، وال يزول والخيل، والبغال، والحمير، والظباء، فيحرم التقاط

 الضمان إال بدفعها لإلمام أو نائبو، أو بردىا إلى مكانها بإذنو(.

النوع الثاين من األمور اليت تلتقط قاؿ: )الضواؿ( وإذا أطلقت لفظة الضواؿ أو 
الضاؿ، فاؼبقصود بو اغبيواف، وأما اآلدمي إذا كاف فبلوًكا يسمى آبًقا، قاؿ: )الضواؿ(، 

ي اغبيوانات اػباصة، قالوا: والضواؿ من اغبيوانات تنقسم إىل فسمُت، القسم والضواؿ ى
األوؿ ىنا، والقسم الثاين سيجعلو يف ثالثًا، القسم األوؿ قاؿ: )الضواؿ اليت سبتنع من 
صغار السباع(، السبع الصغَت مثل الذئب، ومثل الكلب إذا كاف مفًتًسا مثاًل، ومثل 

ار السباع، كبار السباع مثل األسد ىذا ردبا يفًتس حىت السباع الصغَتة ىذه تسمى صغ
اغبيواف الكبَت، كبار السباع حبجمها تفًتس حىت اغبيوانات الكبَتة، ولذلك اإلبل أحيانًا 
قد يأتيها بعض السباع الكبَتة فتفًتسها، قد يكوف ذلك، ولذلك قاؿ: )الضواؿ اليت سبتنع 

لبغاؿ(، والبغل ىو الذي يكوف أبوه فرًسا، وأمو من صغار السباع كاإلبل والبقر واػبيل وا
تكوف ضبارة أي أتانًا، فولدىا يكوف بغاًل، وىل ديكن أف يكوف البغل أبوه بغل وأمو بغلة 
أـ ال؟ البغل أبوه بغل، ما ديكن أبًدا أف البغل يكوف أبوه بغل، ألف البغل ال يتناسل، 

 البغل ال يتناسل.

طبًعا واؼبراد هبا طبًعا اغبمر األىلية دوف اغبمر  طيب، قاؿ: )واغبمَت( صبع ضبار،
الوحشية، قاؿ: )والظباء( صبع ظيب، ألف الظباء قد تكوف فبلوكة باغبيازة أو تكوف فبلوكة 

 ملسو هيلع هللا ىلصبالصيد وحنو ذلك، قاؿ: وىذه األمور من وجدىا ال جيوز لو أف يلتقطها، لقوؿ النيب 
ما لك »عن لقطة اإلبل، قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص يف حديث زيد بن خالد اعبهٍت يف الصحيح، ؼبا سئل
عن  ملسو هيلع هللا ىلص، نعم، ولذلك هنى النيب «وؽبا، معها وعاؤىا وحذاؤىا، ترد اؼباء وتأكل الشجر

لقطتها، وىذا معٌت قوؿ اؼبصنف: )فيحـر التقاطها( حراـ، قاؿ: )وتضمن كالغصب( أي 
ف والتقطها، فإهنا حراـ عليو، وتكوف يده عليها يد ضما ملسو هيلع هللا ىلصأف من خالف حديث النيب 
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وغضب، ىي ضماف، ىي يد الغصب، بل إف الغصب أشد من الضماف، ألف الضماف 
لو موجباف، العقد والتصرؼ، وىو الضماف، والعقد أخف يف الضماف من الغصب، 

 .ولذلك يؤكدوف يقولوف: يده يد ضماف، ىو يد الضماف، أي نعم

اليت قاؿ: )وتضمن كالغاصب( معٌت قولو أنو تضمن كالغاصب األمور اػبمسة  
ذكرناىا باب الغصب أنو جيب ردىا إف تلفت رد قيمتها، مناؤىا اؼبنفصل واؼباصل كلو 
ؼبالكها، األمر الرابع أف مؤنة الرد على الغاصب، أنو يلزمو إذا كانت فبا تؤجر كاإلبل، 
ألهنا تؤجر للركوب، وأما البقر فال تؤجر، ليست للركوب، وعلى مشهور اؼبذىب ال تؤجر 

ا تعلموف خالؼ الرواية الثانية، فإف كانت فبا يؤجر كاإلبل فيلزمو أف يبذؿ ألجل الدر كم
أجرهتا الغاصب، إًذا الغاصب ترتب عليو طبسة أمور، وليس أمرًا واحًدا ؾبرد الضماف، 

 .قاؿ: )وتضمن كالغاصب( أي كهيئة الغاصب

اف بإذنو(، قاؿ: )وال يزوؿ الضماف إال بدفعها لإلماـ أو نائبو، أو بردىا إىل اؼبك 
طبًعا يزوؿ ضماف الغصب بردىا إىل صاحبها أواًل، مل يذكر اؼبصنف مل؟ ألنو مسلم، إذا 
وقعت يده عليو، كانت يده عليها يد ملك فال ذبتمع اليداف على العُت الواحدة، وىذا 
معٌت قوؿ الفقهاء )عدـ اجتماع الضمانُت(، قاؿ: )وال يزوؿ الغصب إال بدفعها لإلماـ 

(، اإلماـ لو والية، وىذه الوالية من آثارىا أنو ينوب عن األشخاص يف أمواؽبم إذا أو نائبو
مل ديكن تصرفهم عن أنفسهم باألصالة، فإذا كاـ صاحب اؼباؿ ؾبهواًل، فال بد من رد 
ضالة اإلبل إىل بيت اؼباؿ، وىي ىيئة أمواؿ القصر اآلف واألمواؿ اجملهولة، فيتصرفوف هبا 

هنا، فحينئذ تدفع لو، أو نائبو، وىي ىيئة القصر عندنا اآلف، قاؿ: )أو بالطريقة اليت يرو 
بردىا إىل مكاهنا بإذنو( ؾبرد رد الضالة إىل اؼبكاف الذي فقدىا فيو ال يرفع يد الضماف 
عنها، بل ال بد أف يكوف بإذف اإلماـ، يقوؿ اإلماـ: ال ديكن التصرؼ فيها، فردىا إىل 

 كإذف صاحبها، نعم.اؼبكاف، فحينئذ إذف اإلماـ  
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 قال: ومن كتم شيًئا منها لزمو قيمتو مرتين.

إف الذي يكتم شيًئا منها، يعٍت أخذ ضالة منها، مث  :–رضبو اهلل  –يقوؿ الشيخ 
جاء صاحبها وسأؿ عنها، قاؿ: أين دابيت؟ فكتمها لكونو أكلها، أو لكونو أخفاىا مع 

و لكونو تصرؼ فيها ببيع أو غَته إبلو، وخاصة إذا كانت الناقة من ذوات القيم، أ
فكتمها، ومل يردىا لصاحبها، فهنا أخطأ خطأين اػبطأ األوؿ أنو التقط ما حـر التقاطو، 

 .فيده عليو يد ضماف، وأخطأ خطأً ثانًيا يف جحده األمانة، وعدـ ردىا

لذلك قاؿ: فلزمو فقيمتو مرتُت، فيلزمو أف يرد لصاحبها قيمتو مرتُت، ما الدليل  
يف الضالة اؼبكتومة:  ملسو هيلع هللا ىلصعند أيب داود، أنو قاؿ النيب  ملسو هيلع هللا ىلصذلك؟ أنو قد جاء عن النيب  على

، وىذا انتبهوا معي، ىذا مدخل، قاؿ فقهاؤنا: إنو نعمل بو «غرامتها وغرامة قيمتها»
لورود النص وليس معلاًل، أعيد، قالوا: عملنا هبذا اغبكم لورود النص وليس معلاًل، ألف 

 –ماف يكوف بالقيمة للقيمي، واؼبثل للمثلي، وال يزاد عليو، وعندىم العلة عندىم أف الض
أنو ال تعذير باؼباؿ، ال غرامة وال مصادرة وال إتالؼ، إال ما ورد  -أي على اؼبشهور 

النص بو، وىي حالتاف أو ثالث، منها ىذه اؼبسألة، ومنو ما سيأتينا إف شاء اهلل يف باب 
ا فإف عليو ضمانو مرتُت، ففي مواضع ـبصوصة ورد هبا السرقة، أف من سرؽ شبرًا أو كثرً 

النص، وعلى اؼبشهور أهنم يقولوف ماذا؟ أف ما كاف على خالؼ النص فإننا نورده مورد 
النص، ولذلك قاؿ الفقهاء ومنهم أبو بكر عبد العزيز غالـ اػبالؿ، إف ىذا اغبديث إف 

 طبًعا ىذا اؼبشهور. ىذا اغبكم عملنا بو ألجل اغبديث، ومل نعمل بو لعلة،

 ملسو هيلع هللا ىلصالفائدة: الرواية الثانية يف اؼبذىب يقولوف: ال، إف الغرامة ىنا يف قوؿ النيب 
ىذا من باب التعذير، فيجوز التعذير باؼباؿ والغرامة، وىذا الذي « وعليو غرامة مثلها»

نا عليو العمل عندنا اآلف، أنو من باب التعذير، فيكوف مرده لويل األمر، واآلف كل عمل
سيأتينا إف شاء اهلل بعد بضعة دروس عندما نتكلم عن باب التعذير أنو جيوز التعذير 

 باؼباؿ على العمل، نعم.
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قال: وإن تبع شيٌء منها دوابو فطرده، أو دخل داره فأخرجو، لم يضمنو 
 حيث لم يأخذه.

نعم يقوؿ: وإف تبع شيء منها دوابو، ىذه الذاؿ اليت حيـر التقاطها، تبع شيء 
منها دوابو، دائًما الذي عنده حالؿ، عندما يصل إىل بيتو، أو عندما يصل إىل مراح إبلو، 
أو إىل مراح غنمو، أو إىل معاطن إبلو، جيد أنو قد دخلت معهم دابة أخرى، إما من الغنم 
أو من اإلبل، ألف اإلبل والغنم وىذه البهائم تستأنس، يدخل بعضها مع بعض، فال 

 .صلجيدىا إال عندما ي

نقوؿ: ىنا ىو مل يلتقطها، وإمنا تبعتو، طيب ما الذي يفعلو؟ قاؿ: أواًل إف  
طرده، طرد ىذه الضالة، أو أبعدىا عن شبكو، أو أبعدىا، عن حوشو وحنو ذلك، قاؿ: 
فإنو حينئذ قاؿ: مل يضمنو، ما عليو ضماف، ألنو مل يأخذىا، عرب، قاؿ: حيث مل 

ا فعل الدابة ال ينسب إليو، حبالؼ لو قادىا أو سافها، يأخذىا، وإمنا ىي اليت تبعتو، وإمن
أو أرسل إليها من يفعل ذلك، قادىا بزماـ أو ساقها بأف كاف خلفها، فهو مل يفعل شيًئا، 

 .فحينئذ ال ضماف عليو، إذا تلفت بعد ذلك

قاؿ: )أو دخل داره فأخرجو فأخرجو( دابة دخلت داره، ضالة ال يعرؼ من  
د شاة وىذه يف القرى قدديًا، وما زالت يف بعض القرى، الشياه سبشي صاحبها، مثاًل وج

يف البيوت، فإذا بشاة قد دخلت داره، الشاة ال جيوز، طبًعا ليست الشاة، أنا أقوؿ بقرة، 
نعم عفًوا، أنا قلت شاة، بقرة، ألنو ال بد فبا ديتنع من صغار السباع، لو دخلت عليو 

مل نعرؼ ؼبن ىذه البقرة، نقوؿ: إذا طردىا وأخرجها من بقرة، سأؿ عنها جَتانو، قالوا: 
داره، بل ومن القرية ال شيء عليو إذا تلفت، قاؿ: )مل يضمنو حيث مل يأخذه(، واضحة 

 اؼبسألة، نعم.
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فال رحمو اهلل: الثالث كالذىب والفضة والمتاع، وما ال يمتنع من صغار 
لدجاج، فهذه يجوز التقاطها لمن السباع كالغنم، والفصالن، والعجاجيل، واألوز، وا

 وثق من نفسو األمانة والقدرة على تعريفها.

طب، يقوؿ الشيخ: النوع الثالث من األمواؿ اليت تلتقط ما ليس من الضواؿ اليت 
سبتنع من صغار السياع، وليست فبا ال تتبعو مهة أواسط الناس، كل األمواؿ غَت ما سبق 

صنف ذكر أمثلة، فاؿ: )كالذىب( سواء كاف مصنوًعا فهي اليت جيوز التقاطها، ولذؿ اؼب
أو غَت مصنوع، حليًّا أو تربًا، والفضة مثلو، واؼبتاع، اؼبراد باؼبتاع كل العروض، ثوب، 
سيارة، بيت، كل شيء، يسمى متاًعا، كأًسا، عباءة، كل ما يسمى متاًعا، قاؿ: )وما ال 

 .اع فتأكلو وذبرحوديتنع من صغار السباع(، يعٍت تعدو عليو صغار السب

قاؿ: )كالغنم( ألف الغنم كما تعلموف يأيت عليها الذئب فيأكلها مباشرة، قاؿ:  
)الفصالف( صبع فصيل، وىو ولد الناقة يسمى حوار مثاًل، فهذا يسمى فصياًل، قاؿ: 
)والعجاجيل(، صبع عجل، وىو ولد البقرة، قاؿ: )واألوز( واألوز شبيو بالبط كذلك، 

لكن اؼبصنف ىو يف بلد يكثر فيها األوز، أو اإلوز، ولذلك ديثل بو، ومثلو البط، و 
اؼبصنف عاش أوؿ حياتو يف فلسطُت، مث استقر يف مصر، لذلك أمثلتو بأمثلة مصرية يف 
الرب، ويف اغبيواف، ويف أشياء كثَتة متعلقة هبذا، ولذلك البعليوف ؽبم أمثلتهم، ودائًما 

م أمثلة، والعراقيوف من أصحايب ؽبم أمثلة، أكررىا لكم، والشاميوف كالدمشقي ؽب
واؼبصريوف ؽبم أمثلة، فكل عامل حسب بلدتو اليت ىو فيها، نعم، قاؿ: )والدجاج( فإهنا 
من وجد دجاًجا ضاالًّ ليس ؿباطًا وال يعرؼ مالكو، فإنو جيوز التقاطو بالشروط اليت 

 .وهتقاطها( دبعٌت أخذىا باليد وحنستأيت، قاؿ الشيخ: )فيجوز ال

الشرط األوؿ: دبن وثق من نفسو األمانة، ىذا الشرط األوؿ، جيب أف يكوف قد 
وثق من نفسو األمانة، ويقابل ذلك من مل يثق من نفسو األمانة، بأف يكوف يعرؼ أنو قد 
خيوف األمانة، أو ال يستطيع اغبفظ لضعفو، إًذا من ال يثق من نفسو األمانة اثناف: الذي 
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 خيشى اغبفظ، ألف من الـز األمانة اغبفظ، رجل يقوؿ: أنا ضعيف، خيشى اػبيانة، أو ال
أضيع األشياء، أنسى، فنقوؿ: أنت فبن مل يثق يف نفسو األمانة، أنت نعم أمُت يف 
نفسك باعتبار عدـ اػبيانة، لكنك لست أميًنا باعتبار اغبفظ، إًذا قولو األمانة ىنا تقابل 

 اغبفظ وتقابل أيًضا اػبيانة.

لثاين قاؿ: )والقدرة على تعريفها( ال بد أف يكوف قادرًا على التعريف، الشرط ا
ألف العاجز عن التعريف فإنو حينئذ ال يستطيع أف يأيت بالشرط الذي سنورده بعد قليل، 

 فيًتكو.

الشرط الثالث: مل يورده اؼبصنف ؼباذا؟ ألنو من الـز الشرط الثاين، وىو شرط   
عريف، وىذا شرط مهم مل يورده اؼبصنف، السبب ألف كهك، وىو أف يلتقطها بقصد الت

الشرط الذي أورده وىو القدرة على التعريف من الزمو قصد التعريف، انتبهوا، ىذا الشرط 
مهم، ألف فوات ىذا الشرط يًتتب عليو اختالؼ اغبكم، انظروا معي: رجل وجد كتابًا 

نويت أف تلتقطو ألجل  مرميًّا على األرض، فالتقطو، وقت التقاطك الكتاب إف كنت
تعريفو ورده إىل صاحبو، فهذه لقطة، فيدؾ حينئذ تكوف يد أمانة، إىل أف يتم حوؿ، فإذا 

 مت حوؿ صارت يدؾ يد ملك، انتهينا.

إذا التقطنو بقصد التملك مع كونو فبا تتبعو مهة أواسط الناس، لكنك بعد 
ة، وإمنا يكوف ماذا؟ يكوف التقاطو ولو بساعة ندمت، قلت سأعرفو، نقوؿ: ال يكوف لقط

يف يدؾ يد ضماف، جيب أف ترده لصاحبو ولو جلس عندؾ عشرين سنة، ما تنتفع بو 
أبًدا، ألف ابتداء التقاطك لو كاف التقاطًا ؿبرًما، لفوات الشرط، فقد التقطتو بقصد 

 .التملك ال بقصد التعريف، وانتبو ؽبذا الشرط اؼبهم

عددنا أنواع الغاصبُت قلنا: ومن الغصب  ولذلك مر معنا يف باب الغصب ؼبا 
االلتقاط بغَت نية التعريف، ونبهت عليو الذكر ىناؾ، ىذا ىو ؿبلها ىنا، إًذا إذا رأيت 
لقطة على األرض ال تلتقطها إال بقصد التعريف ونيتو، مث قاؿ الشيخ: )فإذا توفرت ىذه 
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ٍت األفضل لك واألوىل الشروط فاألفضل مع ذلك تركها( ما معٌت أف األفضل تركها؟ يع
أف تًتؾ ىذه ألف فيها أمانة وكلفة على الشخص، وىذه فائدة أصولية، ترؾ اؼبندوب إليو، 
ىل يكوف مكروًىا أـ ال؟ إف قلنا مكروه، إًذا التقاط اللقطة مكروه، ىل قاؿ اؼبصنف إنو 

 .مكروه؟ ال، ماشوف معي أنتم؟ طيب

كو يكوف من باب خالؼ األوىل، إًذا اؼبندوب نوعاف، مندوب تركو مباح، فًت  
ومندوب تركو مكروه، كيف نفرؽ بُت نوعي اؼبندوب؟ نقوؿ: بالدليل الشرعي، كل أمٍر 

هنًيا غَت ربرًن، فإنو يكوف مكروًىا وتركو مندوب، وكل أمر واظب عليو  ملسو هيلع هللا ىلصهنى عنو النيب 
اف مندوبًا من اؼبسنونات، فيسمى سنة مؤكدة، فًتكو مكروه، وما عدا ذلك فبا ك ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

ألجل معٌت ومصلحة فإف تركو خالؼ األوىل، وليس مكروًىا، إال لوجود معٌت منفصل، 
إًذا ؼبا قاؿ اؼبصنف واألفضل تركو، والسنة تركو، لو قاؿ: والسنة تركو لقلنا إنو مكروه، ألف 

 ـبالفة السنة مكروىة، ولكن قاؿ: األفضل تركو، ألنو داخل يف عمـو اؼبندوب.

لة، قاؿ الشيخ: )فإف أخذىا مث ردىا إىل موضعها ضمن(، ألنو طيب، باقي صب
إذا أخذىا إما أف يأخذىا بنية االلتقاط فحينئذ جيب عليو التعريف، وإف أخذىا بغَت نية 

 االلتقاط فإف يده ضامنة مطلًقا، نعم.
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قال رحمو اهلل: فصٌل، وىذا القسم األخير ثالثة أنواٍع، أحدىا: ما التقطو 
فيلزمو خير ثالثة أموٍر: أكلو بقيمتو، أو بيعو وحفظ ثمنو، أو حفظو  من حيواٍن،

َر.  وينفق عليو من مالو، ولو الرجوع بما أنفق إن نواه، فإن استوت الثالثة ُخي ِّ

يقوؿ الشيخ رضبو اهلل تعاىل: إف ىذه األمواؿ اليت تلتقط، وجيوز التقاطها، وعرفنا 
ك من حُت االلتقاط، تنقسم إىل ثالثة أنواع، ما ىي، ىذه اليت جيوز التقاطها وال سبل

باعتبار ماذا؟ باعتبار كيف يتصرؼ فيها؟ ىو جيب تعريفها حواًل كاماًل، لكن كيف 
 يتصرؼ فيها؟ 

 -:قاؿ: إهنا تنقسم إىل ثالثة أقساـ

القسم األوؿ: ما يلتقط من اغبيوانات، ما ىي اغبيوانات؟ اليت ال يؤمن عليها  
اغبيوانات إذا جلست عندؾ سنة سوؼ تعلفها، وللعلف مؤنة،  من صغار السباع، ىذه

إذا جلست عندؾ سنة، ردبا تتأذى، ربتاج إىل مكاٍف ربفظها فيو، وىذا فيو مؤنة عليك، 
، الطبيب البيطري يعطي تعرفوف الغنم الـز كل سنة إبرة، تنظيفها لو مؤنة، تطبيبها لو مؤنة

ا عليها، ىل جيب عليك أف تبقيها سنة كاملة؟   إًذا ربتاج مؤنة كبَتة جدًّ

يقوؿ الشيخ: ال، يقوؿ: )ما التقطو من حيواف( اغبيوانات كالدجاج والبط والغنم 
قهاء: )خَت ثالثة( ومل وغَت ذلك فبا سبق، قاؿ: )يلزمو خَت ثالثة أمور( انظر عبارة الف

يقل واحد من ثالثة، ألف التخيَت عند الفقهاء تارة يكوف زبيَت تشوٍّ، وتارة يكوف زبيَت 
مصلحة، ىنا يف اغبالة األوىل التخيَت زبيَت مصلحة، فهو ينظر األصلح بُت ثالثة أمور، ما 

يواف، ويأكلو ىو، ىي؟ قالوا: ينظر ما األصلح لو ىو، أف يأيت ؽبذا اغبيواف فيذبح ىذا اغب
وينظر قيمتو وقت التقاطو وذحبو، وجد شاة، نقوؿ: جيوز لك أف تذحبها، وتنظر كم 
قيمتها؟ طبسمائة لاير، فتحتفظ باػبمسمائة، فإذا جاء صاحبها، رددت لو القيمة، قاؿ: 
أو بيعو وحفظ شبنو، قد يكوف شبنو طبسمائة، ولكن ال يوجد من يشًتيو هبذه القيمة، 

السوؽ، فد تأيت خبمسمائة، قد تأيت بأقل، قد تأيت بأكثر، حسب ما جاء يف  فيبيعو يف
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بيع اؼبزاد، ىذا يسمى ببيع اؼبزايدة، فحينئذ يأخذ القيمة، وحيفظها عنده سنة كاملة، حىت 
يأيت صاحبها، قاؿ: )أو حفظها( حيفظ ىذه الشاة أو الدجاج الداجن وغَته عندىن 

 .ف من مالو ىو ، ينفق عليو من مالو بنية الرجوعوينفق عليها عليو أي على اغبيوا

قاؿ: )ولو الرجوع دبا أنفق إف نواه( جاء صاحب الشاة أو جاء صاحب  
الداجن بعد ستة أشهر، فيقوؿ: خذ شاتك، ولكن أعطٍت قيمة مائيت لاير قيمة العلف، 

أف يكوف وقيمة إجيار اؼبكاف الذي حفظتها فيو، فحينئذ يرجع عليو بقيمتها، لكن بشرط 
يف وقت بذلو اؼباؿ قد نوى الرجوع، ومل يكم قد نوى التربع، ولذلك قاؿ: )إف نواه(، أي 

 .نوى الرجوع، طيب، لو جاء رجل والتقط لقطة حيواف

فقاؿ: واهلل إف بعتها فالسوؽ سيأيت هبا ثالشبائة، وإف أكلتها فإف قيمتها  
تاج من العلف، ومن اغبافظ طبسمائة، وإف حفظتها عندي فضرب باآللة، فوجد أهنا رب

الراعي اؼبشًتؾ، ومن اؼبكاف ما يكلف ألف لاير، حسبها يف البداية قيمتها كم؟ طبسمائة، 
وؼبا عرضها يف السوؽ إذا هبا ثالشبائة، وؼبا نظر إىل مؤنتها خالؿ سنة كاملة كم؟ ألف، 

 ماذا يفعل؟

لو الذي ليس فيو  قلنا ـبَت زبيَت مصلحة، األصلح لو وللماؿ، ينظر لألمرين، 
مشقة عليو، وللماؿ األحفظ، األصلح أف يأكلها، فيأكلها حينئذ خبمسمائة لاير، ويعطي 
اػبمسمائة لصاحبها، إف كاف الرجل فقَت، ويرى أنو ال يأكل اللحم، فاألصلح حينئذ أف 

، يبيعها بثالشبائة، طيب لو كاف قيمتها طبسمائة، ؼبا عرضها يف اؼبزاد إذا هبا بسبعمائة
نقوؿ ال تأكلها، وإمنا بعها بسبعمائة، إًذا عرفنا ما األصلح يف اغباالت الثالث، مث قاؿ 
الشيخ: )فإف استوت الثالث( استوت من حيث اؼبصلحة لو وللماؿ، )خَت( ىذا التخيَت 

 ىنا زبيَت تشهي أـ زبيَت مصلحة؟ زبيَت تشهي، خيتار ما شاء، نعم.
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مو فعل األصلح من بيعو، أو أكلو قال: الثاني ما يخشى فساده، فيلز 
 بقيمتو، أو تجفيف ما يجفف، فإن استوت الثالثة ُخيِّر.

قاؿ: )الثاين ما خيشى فساده( يلزمو الفورية، وأما األوؿ فيخَت، لكن يلزمو فعل 
واحد من ثالثة، إما أف يبيعو، أو أف يأكلو بقيمتو، أو جيفف ما جيفف، فيقدد، جيعل 

لذي نسميو حنن الُقُفر، الُفُقر ىو الذي يسٌت غبم القديد، اذىب إىل قديًدا، والقديد ىو ا
إمنا أنا ابن امرأة تأكل : »ملسو هيلع هللا ىلصاحملالت أريد قفرًا، القفر ىذا ىو القديد الذي قاؿ عنو النيب 

، القديد موجود، والناس اآلف يأكلونو فاكهة، يتلذذوف بلحم القديد، تلذًذا، يباع «القديد
 أماكن كثَتة، بل حىت يف كثَت من احملالت، إًذا ىذا يسمى يف أطراؼ اؼبدينة، ويف

التجفيف للحم، أو ؼبا جيفف من الفواكو كالتُت مثاًل، وبعض الفواكو، والتمر وحنوه، 
 قاؿ: )فإف استوت الثالثة خَت( زبيَت تشٍو لعدـ الًتجيح ألحدىا بُت الثاين، نعم.
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الجميع فورًا نهارًا، أول كل قال: الثالث باقي األموال ويلزمو التعريف في 
 يوٍم مدة أسبوع، ثم عادة مدة حوٍل.

اؼباؿ الثالث باقي اؼباؿ غَت اؼبتقدـ فبا ال جيوز التقاطو، ومن غَت اؼبتقدـ الذي 
ديلكو عند التقاطو، ومن غَت اؼبتقدـ فبا خيَت بُت أمور ثالثة، وىو الذىب والفضة واألمواؿ 

باقي اؼباؿ، وما اختاره من األمور الثالثة يف السابقُت النقدية واؼبتاع وغَت ذلك، ىذا 
األوؿ والقاين يلـز تعريفو، تعريف اعبميع، يعٍت باقي األمواؿ والقيمة مثاًل، قاؿ: )يلزمو 

 التعريف يف اعبميع فورًا(، أي من حُت االلتقاط، ؼباذا؟ 

ية يف غالًبا اؼبرء إذا فقد شيًئا حبث عنو مباشرة، ولذلك فيجب الفور  فأل
التعريف، فإف أخر يف الفورية وتعمد التأخَت، فإف حينئذ تنقلب يده من كوهنا يد أمانة، 
إىل كوهنا يد ضماف، ألنو مفرط لعدـ التعريف، قاؿ: )فورًا هنارًا( التعريف إمنا يكوف يف 
النهار دوف الليل، ألف الناس جيتمعوف يف النهار، والليل معاش فال جيتمعوف فيو، إال إذا  
كانت األعراؼ زبتلف، وىذا موجود يف بعض األماكن الناس إمنا خيرجوف يف الليل، ويف 
النهار خيتفوف، قاؿ: )أوؿ كل يـو مدة أسبوع( صفة التعريف قاؿ: أوؿ أسبوع يكوف يف  

، كل يـو مدة أسبوع كامل، ألف العادة جرت بذلك  .كل يـو

اس وغَته، أهنم قالوا: وقد وردت فيو بعض األخبار عن بعص الصحابة كابن عب 
يف أوؿ أسبوع يعرؼ يف كل يـو يف أوؿ النهار، كل يـو يف أوؿ النهار يأيت للسوؽ أوؿ ما 
يفتح، يقوؿ: يا صباعة اػبَت، أنا وجدت كذا يف السوؽ، من وجده ديرين، فيتذاكر أىل 

ينئذ، السوؽ ويعرفونو، فيأيت طالبو حينئذ، وبعد األسبوع يف الغالب أف الرجل ييأس فح
يقوؿ: )مث( أي بعد األسبوع )عادة مدة حوؿ(، أي ما جرت بو العادة، بعض الفقهاء 

 مثل صاحب األخصر يقوؿ: )مث بعد ذلك يف كل شهر( مث ما أدري ماذا؟ 

ىذا اجتهاد منو، والصواب أنو ما جرت بو العادة، قد ذبري العادة يف كل شهر 
ذبري العادة جبعل لوحة إعالنات، فتكفي  مرة، قد ذبري العادة يف كل أسبوعُت مرة، قد
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حينئذ، نعم، ىذا ىو التعريف، وىو واجب، ما الواجب يف التعريف؟ ثالثة أشياء، فعلو 
ونيتو عند االلتقاط، والفورية فيهن وأما صفتو فما ذكرناه، أنو يف كل أسبوع مرة، مث بعد 

 ذلك مات جرت بو العادة، نعم.
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األسواق وأبواب المساجد من ضاع منو شيء قال: وتعريفها بأن ينادي في 
 أو نفقة.

تكلم اؼبصنف عن وقت التعريف قبل قليل أنو يف أوؿ كل أسبوع، بدأ يتكلم عن  
 .كيف يكوف التعريف

قاؿ: )تعريفها أف ينادي يف األسواؽ( ؾبمع الناس يف السوؽ، اؼبراد بالسوؽ  
ف الذي يتجمعوف فيو فيكوف فيو اؼبكاف الذي يتجمعوف فيو كالربحة مثاًل، وعادة اؼبكا

البع، وىذا يتصور يف األسواؽ اؼبفتوحة، أما األسواؽ اؼبغلقة فهذا ال يتصور فيها إال أف 
 .يكوف يف وسطها مكاف يتجمع فيو الناس

قاؿ: )أف ينادي يف األسواؽ ويف أبواب اؼبساجد( يف خارجها ال يف داخلها،  
سجد، بل العلماء يقولوف: ال جيوز رفع الصوت ألنو ال جيوز نشداف الضالة يف داخل اؼب

 .بسؤاؿ الطلب، يعٍت لو أف الفقَت سأؿ آخر يف اؼبسجد، وىذه نراىا يف اغبـر

يقولوف: جيوز الطلب، أما رفع الصوت بالطلب يف اؼبساجد، يا ناس أنا ؿبتاج،  
شرحو يقولوف: مكروه كراىة شديدة، نص عليها أغلب أىل العلم، نص عليها العيٍت يف 

للكنز عند اغبنفية، نص عليها ابن عطية من الشافعية، نص عليها الشيخ تقي الدين، 
ألف فيها السيوطي رسالة كاملة، رفع الصوت بطلب للفقراء لنفسو أو لغَته منهي، إال أف 

عندما قاـ، فاإلماـ ىو الذي يرفع صوتو، غَته ال يرفع صوتو، ومن  ملسو هيلع هللا ىلصيكوف إماًما كالنيب 
أف من نشد ضالة  ملسو هيلع هللا ىلصضالة ال تسأؿ يف اؼبساجد مطلًقا، ولذلك أمر النيب ذلك نشداف ال
، قاؿ: )من ضاع منو شيء أو نفقة( يقوؿ: يا صباعة «ال ردىا اهلل لك»أف يقاؿ لو: 

اػبَت من ضاع منو شيء يأتيٍت، أو من ضاع منو طعاـ فيأتيٍت، وال يسميو حىت ال يأتيو 
على اؼبلتقط( ألف اؼبلتقط أمُت، فحينئذ ذبب  مدٍع ومنتحل، مث قاؿ: )وأجرة اؼبنادي

عليو، وال ذبب يف بيت اؼباؿ، وألف مآؿ اللقطة إليو يف ظنو، وال جيب على من التقطها 
 .أف يعطيو أجرة اؼبنادي
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قال: فإذا عرفها حواًل ولم تعرف، دخلت في ملكو قهًرا عليو، فيتصرف 
 فيها بما شاء بشرط ضمانها.

فها حواًل( بالصفة اليت تقدمت، وبالشروط اليت تقدمت يقوؿ الشيخ: )فإف عر 
األربع أو الثالث، قاؿ: )ومل تعرؼ( ومل يأِت صاحبها ويعرؼ هبار بصفتها، قاؿ: 

فإف »يف حديث زيد بن خالد اؼبتقدـ، أنو قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص)دخلت يف ملكو( ؼبا ثبت عن النيب 
يف ملكو مباشرة، ومعٌت ، ويف لفظ )فكلها(، فدؿ على أهنا تدخل «مل تعرؼ فاستنفقها

قولنا إهنا تدخل يف ملكو أمور: بعض الناس يقوؿ بعد سنة أريد الصدقة هبا، نقوؿ: أنت 
تتصدؽ هبا عن نفسك، وال يكوف تصدقك هبا عن غَتؾ، إال أف تريد إىداء الثواب إىل 

 .غَتؾ، أنت حر، لكن الصدقة عن نفسك، فهي غي ملكك

كوف ملًكا لك، فكل مناء ؽبا فإنو لك، األمر األمر الثاين: أهنا بعد السنة ت 
انظروا معي  –الثالث: انظر معي، رجل وجد مااًل التقطو، لنقل عشرين ألف لاير، مث 

عرفها سنة كاملة، فلم يأِت صاحبها، قاؿ: سأبقيها عندي ردبا يأيت بعد سنة  –اؼبسألة 
صاحبها دخلت يف أخرى، واضح؟ ماذا قاؿ اؼبصنف؟ )إف عرفها سنة كاملة فلم يأت 

ملكو من حُت سباـ اغبوؿ(، أليس كذلك؟ انظروا معي، بعد السنة الثانية مل يأِت 
 .صاحبها، فأراد أف ينفقها

نقوؿ: انتظر ىذا اؼباؿ ىو يف ملكك منذ سنة، أخرج زكاتو، كم زكاة العشرين  
نا ألف؟ طبسمائة، ألهنا أصبحت يف ملكك، وإف مل تتصرؼ فيها، جيب أف تزكيها، وأ

ضربت اؼبثاؿ بالنقد ألف فيو الزكاة، ومل أضرب اؼبثاؿ بسائر اؼبتاع، ألف اؼبتاع اآلخر ال زكاة 
فيو إال بنية وعمل، كمار لو وجد دابة وحنوىا، إًذا يقوؿ اؼبصنف: )دخل يف ملكو قهرًا 

اؿ: عليو( أي ديلكها قهرًا ولو مل ينِو اؼبلك، ألنو وجد منو الفعل، وال يشًتط لو النية، ق
)فيتصرؼ فيها دبا شاء( بيًعا، ىبة، إبضاًعا، أي شيء من صور العقود أو التمليك، قاؿ: 
)بشرط ضماهنا( ما معٌت قولو بشرط ضماهنا، أي أف صاحبها إذا جاء ولو بعد عشرين 
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سنة، فإنو يضمنها، يده عليها يد ملك، ولكنو يضمن قيمتها إذا تلفت عينها، إًذا ملك 
على العُت، وإمنا إذا جاء جاز لو اسًتداد ملكها فقط، وىذا سيأيت لو  صاحبها ليس باقًيا

 .هلل يف باب )الفسخ بالفقد للزوج(نظائر إف شاء ا
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قال رحمو اهلل: فصٌل، ويحرم تصرفو فيها، حتى يعرف وعاءىا ووكاءىا، وىو ما شد 
 بو الوعاء.

اغبالة األوىل إذا يقوؿ الشيخ: )وحيـر تصرفو فيها( يباح لو التصرؼ يف حالتُت، 
سبت عنده سنة بعد تعريفها، كلو من كالـ اؼبؤلف السابق، أنا أعيد لكن بصيغة أخرى، 
واغبالة الثانية إذا كاف فبا خشي عليو التلف، كما ذكر اؼبصنف، فإنو حينئذ ـبَت بُت أمور 

 .ثالثة، منها أف يستنفقها

و الشيء الذي توضع قاؿ: )حيـر عليو التصرؼ حىت يعرؼ وعاءىا(، الوعاء ى 
فيو، سواء كاف صندوقًا أو كاف قطعة قماش، فيسمى وعاًء، قاؿ: )ووكاءىا( الوكاء ىو ما 

قدديًا « العُت وكاء السو، فمن ناـ فليتوضأ: »ملسو هيلع هللا ىلصيربط بو الشيء، ولذلك قاؿ النيب 
يعرفوف ملك الشخص بطريقة ربطو إىل عهد قريب، أنا أذكر بعض كبار السن يقولوف: 

قدة عقدة فالف، بعض الناس لو عقدة... اآلف يعرفوف الشباب الذين دخلوا يف ىذه الع
الكشافة يف اؼبرحلة اؼبتوسطة والثانوية، الكشافة ؽبم عقدة معينة، تراه يقوؿ: ىذه عقدة 
طالب دخل يف الكشافة، إًذا العقدات بعض الناس لو عقدة ال يعرفها أحد غَته البتة، 

 عليو فكها، فهذه طريقة العقدة، وىذا الوكاء، ولوف صعب فكها، ولردبا كاف سهاًل 
 .الوكاء، اػبيط الذي يوجد عليو ىذه تعرؼ، معروؼ أناس بعينهم، ىذا يسمى الوكاء

قاؿ: )وىو ما شد بو الوعاء( وىو اإلناء )وعفاصها( وىو صفة الشد، ىذه  
عبنس، وصفتها، العقدة، نعم، مث قاؿ: )ويعرؼ قدرىا( إذا كانت مااًل، وجنسها، نوع ا

من باب أوىل إذا عرؼ الصفة يعرؼ النوع، فإف اعبنس ربتو أنواع، والنوع تدخل ربتو 
 الصفات، نعم.
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ومتى وصفها طالبها يوًما من الدىر لزم دفعها إليو بنمائها المتصل،  قال:
 وأما المنفصل بعد حول التعريف فلواجدىا.

ؼباذا؟ ألنو ردبا ال يكوف  يقوؿ الشيخ: )ومىت وصفها طالبها( عرب بطالبها
مالكها، وإمنا ادعى اؼبلك، لكنو ذكر الصفة، فحينئذ ال يثبت إثبات اؼبلك بالضم 
والكسر، كالمها وجهاف صحيحاف، ال يلـز إثبات اؼبلك إلعطائو إياىا، وإمنا تكفي إثبات 

 .الصفة، ولذلك قاتل: )ومىت وصفها طالبها(

ؿ: )ومىت وصفها طالبها يوًما من الدىر( ولذلك عبارة اؼبصنف كانت دقيقة، قا 
أي قبل السنة أو بعدىا، لـز دفعها، نستفيد من ىذه اعبملة مسألتاف، مفهومها، اؼبسألة 
األوىل اليت ذكرهتا لكم قبل قليل، أنو يردىا إليو دبجرد الوصف، وال يلزمو إثبات اؼبلك 

ليها قبل الفقد، ال اؼبلك وال ببينة، بل دبجرد إثبات الوصف، بل وال يلزمو إثبات اليد ع
اليد، ألف ىناؾ بينة على اليد، وىناؾ بينة على اؼبلك، وستأتينا إف شاء اهلل يف باب 

 البينات.

األمر الثاين: أنو لو جاءه شخص، ومل يصفها، ولو غلب على ظنو أنو صادؽ 
 يف دعواه أنو صاحبها، بأف كاف رجاًل صادقًا ال يكذب، وما شئت من األوصاؼ يف

ذلك الرجل، فإنو ال يلـز على اؼبلتقط أف يدفعها لو، ال يلزمو ذلك، بل يقولوف: إنو لو 
دفعها إليو، مث جاءه من وصفها، ضمنها إف ذىب عيمها، إًذا ال يدفعها إال ؼبن وصفها، 

، «فإف جاء طالبها يوًما من الدىر فأدىا إليو»قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصألجل اغبديث، نعم، ألف النيب 
أي طالب الصفة، قاؿ: )لـز دفعها إليو بنمائها اؼبتصل( مطلًقا سواًء طلبها فعرب بالطالب 

قبل السنة أو بعد السنة، قاؿ: )وأما اؼبنفصل( كالولد، وأما اغبليب ألجل اغبفظ يذىب،  
 كالولد مثاًل والثمرة فإنو بعد حوؿ التعريف يكوف لواجدىا.
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م يضمن، وبعد قال: وإن تلفت أو نقصت في حول التعريف ولم يفرط ل
 الحول يضمن مطلقا.

قاؿ: )وإف تلفت( العُت اؼبلتقطة أو نقصت، تلفت بالكلية، أو نقصت بعيب، 
ومل يفرط مل يضمن، ألف يده يد أمانة، قاؿ:  –أي يف أثناء السنة  –يف حوؿ التعريف 

 )وبعد اغبوؿ يضمن مطلًقا( ألف يده يد ملك تبيح لو التصرؼ، وىو شبيو باؼبلك إذا جاء
 طالبها، فحيث أوجبنا عليو الضماف اؼبعلق، فحينئذ يضمن مطلًقا ولو كاف التلف بفعلو،.
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 قال: وإن أدركها ربها بعد الحول مبيعة أو موىوبة لم يكن لو إال البدل.

ؼباذا؟ ألنو ال يلزمو أف يرجع يف العُت، ألهنا انتقلت إىل الثالث ببيع صحيح، أو  
لرجوع فيها ألف حقو بعض انقضاء اغبوؿ متعلق بالبدؿ، ىبة صحيحة، فحينئذ ال يلـز ا

 وإف وجدت العُت.
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 ومن وجد في حيوان نقًدا أو درة فلقطة لواجده يلزمو تعريفو. قال:

ىذه مسألة لطيفة، يقوؿ: )لو وجد حيوانًا ووجد معو نقًدا(، النقد الذىب 
يجد يف اػبرج نقًدا معو، والفضة، كيف جيد معو النقد؟ أحيانًا يكوف اغبيواف عليو خرج، ف

وىذه واضحة أهنا لقطة، لكن يقوؿ: إذا وجد يف جوؼ اغبيواف نقًدا أو وجد فيو درة،  
 .كيف؟ رجل ذبح داجًنا، تعرفوف الداجن؟ الداجن ىو الدجاج

قالت عائشة ؼبا قالت: ما أنكرت عليها إال أهنا كانت صغَتة تعجن العجُت  
لداجن، من وجد داجًنا فذحبها، وليس مالًكا ؽبا، مث فيأيت الداجن ويأكلو، الدجاج ىو ا

وجد يف وسطها درمهًا من فضة، أو دينارًا من ذىب؟ ما حكم ىذا الدرىم والدينار؟ 
نقوؿ: حكمو حكم اللقطة، ألف الداجن وإف كاف مالًكا ؽبا قد تأكل من الشارع، 

اس فيجب عليو أف فالدرىم من الدينار حكمو حكم اللقطة، إذا كاف يستهوي أواسط الن
 يبحث عن صاحبو، ويعرفو سنة.

من الصور كذلك قالوا: بعض الناس يصطاد يف النهر، أكثر من البحر ىذا، فإذا 
اصطاد يف هنر، شق بطن السمكة فوجد يف وسطها درًّا، أو وجد يف وسط بطنها نقًدا، 

طة جيب عليك فنقوؿ: السمكة لك ألهنا مباحة، وأما النقد الذي يف وسط بطنها فإنو لق
أف تعرفو سنة، ألنك كأنك وجدتو يف األرض، مث التقطتو، ىي التقطتو اغبيواف مث أخذتو 
منها، فيكوف حينئذ لقطة، سواء كاف اغبيواف مباًحا، فاكتسبتو، أو كاف لقطة أبيح لك 
ذحبو، أو كانت اغبيواف يف ملكك أيًضا، فبلوكة لك لكنها ترعى، فالذي يف بطنها من 

 .س ملًكا لكالنقد لي

قاؿ: )أو درة( ما ىو الدر؟ اعبواىر، طيب العلماء فصلوا، وىذا ىو الصحيح،  
اؼبؤلف أطلق، ولكن الصواب أهنا تفصيل، قالوا: من وجد يف بطن ظبكة درًّا، فإف كاف 
الدر ـبروقًا، لؤلؤة ـبروقة، فإهنا لقطة، ألهنا من فعل آدمي، فأما إف كاف غَت ـبروؽ، فإنو 

كوف ملًكا لواجده، وبناء على ذلك فإف قصة مشهورة عند اعبميع، ومشهورة يف  مباح، في
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كل الثقافات، أف رجاًل مسكيًنا فقَتًا احتاج، فذىب ليصطاد ظبك، فلما أخذ السمكة 
شقها فوجد يف بطنها خاسبًا، فكانت سبًبا لغناه، ففعلو صحيح أـ خطأ؟ نقوؿ: خطأ، 

يأت صاحبو ملكو، وإال فال، إًذا إذا ظبعت ىذه  جيب أف يعرؼ ىذا اػبامت سنة، إف مل
القصة ومنت فقيًها، فعدؽبا ؼبن قرأىا أمامك، وىذه القصة موجودة يف مناىج االبتدائي 

 قدديًا، من يذكرىا كانت موجودة يف اؼبناىج، والفقيو يصحح ىذه القصة، نعم تفضل.
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 لو.قال: ومن استيقظ فوجد في ثوبو مااًل ال يدري من صره فهو 

يقوؿ: الشخص إذا كاف نائًما، مث استيقظ، فوجد يف جيبو الذي يكوف سفليًّا  
مثاًل، غَت اعبيب العلوي، وال يعلم من الذي أدخلو وصره، قاؿ: )فهو لو(، ؼباذا؟ ألف 
قرينة اغباؿ أهنا ليست لقطة، وإمنا ىي مقصود وضعها لو، وقد جرت العادة أف بعض 

ة، أو يتصدؽ عليو بصدقة، فيجعلها لو هبذه اؽبيئة، أو يرد الناس يريد أف يهدي آخر ىدي
 لو مااًل يرى أف لو يف ذمتو،.
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 قال: وال يبرأ من أخذ من نائم شيًئا إال بتسليمو لو بعد انتباىو.

يقوؿ: )من أخذ من نائم شيًئا(، وىذا تراه يف اغبـر كثَتًا، بعض النائمُت طبًعا،  
و يأخذ منو ىاتًفا، نقوؿ: أخذؾ ؽبذا الشيء من النائم فتجده يأخذ منو شيًئا، قلًما، أ

يعترب غصًبا، فأنت آمث، وحينئذ فأنت حراـ عليك ىذا األخذ، ويدؾ عليو يد ضماف، ال 
تربأ ذمتك بإرجاعو إىل جيبو، وىي اؼبخباة ىذه، وإمنا ال بد أف يستيقظ من نومو، وينتبو 

 نك متعدٍّ يف الفعل،.من نومو، وتسلمها لو، وإال فال تربأ مطلًقا، أل
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 قال: باب اللقيط، وىو طفٌل يوجد ال يعرف نسبو وال رقو.

بدأ اؼبصنف يف آخر ىذا الباب بذكر حكم اللقيط، واللقيط ليس مااًل، وإمنا ىو 
يتبعو اؼباؿ إذا وجد معو اؼباؿ، لكن ناسب ذكر اللقيط مع اللقطة الشتباه النسب يف 

طفل يوجد ال يعرؼ نسبو وال رقو(، قوؿ اؼبصنف اللفظ، قاؿ الشيخ: )اللقيط ىو 
)طفل( ليخرج اغبيواف وغَته، قاؿ: )يوجد( دبعٌت أنو مرمي إما يف فالة مثل ؼبا جاء 
الفيضانات يف تسونامي مثاًل، وجد الناس على البحر أطفااًل ال يعرؼ أىلهم، فهؤالء ال 

 .يعرؼ أىلهم، أو وجد يف مكاف عاـ

نسبو( انتبهوا ؽبذه الكلمة اؼبهمة، قولو: )ال يعرؼ قاؿ اؼبصنف: )ال يعرؼ  
نسبو( يقابلها أمراف، األمر األوؿ أف يكوف معروفًا نسبو، فكل لقيط وجد معروفًا نسبو 
فيجب نسبتو ألبيو، الولد للفراش، فيجب أف ينسب ألبيو، إًذا من عرؼ نسبو ال يسمى 

ذه دقيقة، قالوا: من قطع نسبو، إًذا عندنا لقيطًا، وإمنا يرد ألبيو، النوع الثاين وانتبهوا، ى
ثالثة، من عرؼ نسبو، من قطع نسبو، من جهل نسبو، وىو الذي يقصده اؼبصنف ىنا، 

 من مل يعرؼ نسبو، من الذي قطع نسبو؟ 

ىو الذي ولد لسبب ألغاه الشارع، كأف يولد لزىن، فإذا علمنا أف ىذا الطفل ولد 
وإمنا يسمى مقطوع النسب، فحينئذ ال يسمى ؾبهوؿ، زىن، فإنو حينئذ ال يسمى لقيطًا، 

وإمنا يسمى مقطوع، وينسب ألمو ألنو تعرؼ أمو، وىكذا، قاؿ: )وال رقو(، طبًعا ىذا يف 
 .الزمن األوؿ ؼبا كاف فيو رؽ، نعم ألجل ضيق الوقت لعلي أنا أقرأ

شبوا، ألنو قاؿ: )والتقاطو والنفقة عليو فرض كفاية( إذا مل يعمل هبا عامة الناس أ 
يًتتب عليو إىالؾ نفس معصومة، قاؿ: )وحيكم بإسالمو وحريتو( أي حيث ولد الطفل 
يف أرض يغلب عليها أىل اإلسالـ، فإنو حيكم عليو بإسالمو بناء على ما تقدـ ذكره أف 
العربة بأغلب سكاف البلد، قاؿ: )وحريتو( ألف األصل يف اآلدمي اغبرية، مث قاؿ الشيخ: 
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فبا معو( أي إذا وجد معو ماؿ، فإنو ينفق عليو ألنو يف ملكو، قاؿ: )فإف مل  )وينفق عليو
 .يكن معو ماؿ فمن بيت اؼباؿ( أي بيت ماؿ اؼبسلمُت

قاؿ: )فإف تعذر( لعدؾ وجود بيت ماؿ للمسلمُت، أو لعدـ إنفاقو أو قلة ما  
 .فيو

بلغ الصيب رد قاؿ: )اقًتض عليو اغباكم( يعٍت أف ويل األمر يقًتض نفقتو فإذا  
 .ىذا اؼباؿ على من اقًتض منو

قاؿ: )فإف تعذر( رفض الناس أف يقرضوه، قاؿ: )فعلى من علم حبالو( حيب  
على من علم حبالو أف ينفق عليو، وليس واجًبا على من التقطو، وإمنا على اؼبسلمُت على 

 .فرض الكفاية كما قاؿ اؼبصنف

عٍت لو أنو وجد طفل وتنازع اثناف مث قاؿ الشيخ: )واألحق حبضانتو واجده( ي 
 .عليو من الذي يقـو حبضانتو؟ فأحق الناس حبضانتو الذي وجده

قاؿ: )إف كاف حرًّا( أي واجده كاف حرًّا، ألف القن ال ديلك نفسو وال ديلك  
وقتو، فمن باب أوىل ليس لو التربع يف ذلك الوقت، قاؿ: )مكلًفا( ألف غَت اؼبكلف وىو 

 .فإهنما ال يؤمناف على أنفسهما، فمن باب أوىل ال يؤمناف على غَتمهاالصيب واجملنوف 

قاؿ: )رشيًدا( ألف الرشد جييز التصرؼ يف ماؿ نفسو، واؼبمنوع منو وىو السفيو  
 .ال حيق لو أف يتصرؼ يف ماؿ نفسو، ناىيك أف يتصرؼ يف ماؿ غَته

ف أميًنا، )عداًل( ألف قاؿ: )أميًنا( ألف ىذا فيو حفظ للطفل وؼبالو، فيلـز أف يكو  
العدالة ينبٍت عليها معرفة اؼباؿ وقدره، وينبٍت عليها حسن الًتبية والنشأة، فال بد أف يكوف 

 .عداًل 

قاؿ: )ولو ظاىرًا( الفقهاء جيعلوف يف بعض األحكاـ تشًتط العدالة الظاىرة  
لشهادة على والباطنة وىو األغلب، وبعض األحكاـ يشًتطوف العدالة الظاىرة فقط، مثل ا



 

33 

النكاح فقط، يشًتطوف العدالة الظاىرة للحاجة، ومن ىا ىنا العدالة يف باب اللقطة 
يشًتطوف العدالة الظاىرة، وردبا نتكلم عنها بتوسع إف شاء اهلل يف باب الشهادات، عندما 

 نتكلم عن باب العدالة.

عو ماؿ مث قاؿ الشيخ يف آخر الباب )فصل( بدأ يتكلم عن اللقيط الذي يوجد م
مث ديوت، بعض األطفاؿ يوجد لقيط، ويوجد معو صرة فيها ذىب، ىذا الذىب ردبا 

 دبئات األلوؼ، وردبا بعشرات األلوؼ، ما حكم ىذا اؼباؿ؟

قاؿ: )ومَتاث اللقيط( أي الذي وجد معو، )وديتو( طبًعا قد يكوف مَتاثو وجد  
ىذه األرض، مث إف ىذا  معو، وقد يكوف وىب لو، رجل تاجر رأى لقيطًا، قاؿ: وىبتو

اللقيط مات بعد سنة أو سنتُت، مَتاث اللقيط ؼبن؟ سيأيت بعد قليل، سواء يعٍت كاف قد 
 اكتسبو هببة وىبت لو أو وجد معو.

يقوؿ الشيخ رضبو اهلل تعاىل: )ومَتاث اللقيط وديتو( دبعٌت أف ىذا اللقيط إذا 
كاف عمًدا، أو الدية إف كانت عمًدا، جٌت عليو جاٍف، فإف ىذا اعباين جيب عليو القود إف  

وفات شرط من شروط االستيفاء، أو كانت شبو عمد أو خطأ، وإف كانت عمًدا فإف ويل 
الدـ، وىو بيت اؼباؿ ـبَت يف األصلح، فينظر األصلح بُت القود وبُت أخذ الدية، وجيوز 

 .ذلك

اؼباؿ يف النفقة  قاؿ: )وإف قتل لبيت اؼباؿ( يعٍت أف بيت اؼباؿ ؼبا كتاف باذاًل  
عليو، فإنو حينئذ يكسب مالو، ولذلك فإف اػبراج بالضماف، فهنا ؼبا كاف فيو ضماف 

 .عليو، فإنو فيو خراج

يقوؿ الشيخ: )وإف ادعاه( ىنا بدأ يتكلم عن مسألة ادعاء نسب اجملهوؿ،  
قطوع، وانتبهوا ؽبذه اؼبسألة، فإف ىناؾ فرؽ بُت ادعاء نسب اجملهوؿ وبُت ادعاء نسب اؼب
الولد »اؼبقطوع إذا ادعى أحد نسبو، فإنو ال يلحق بو، ابن الزىن ال يستلحق أبًدا، 
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مطلًقا، الذي جيوز إغباقو دبن ادعاه إمنا ىو ؾبهوؿ النسب، « للفراش، وللعاىر اغبجر
 .الذي ال يعرؼ نسبو، وال يعرؼ سبب الوالدة لو

يدعيو الشخص؟ قد يكوف يقوؿ الشيخ: )وإف ادعاه من ديكن كونو منو( ؼباذا  
اللقيط حيًّا، ىذا اجملهوؿ النسب، فيدعيو ألنو ابنو، وقد يكوف ميًتا، فيدعيو ليستفيد 

 .اإلرث منو بعد ذلك

قاؿ: )وإف ادعاه من ديكن كونو منو من ذكر أو أنثى( ىذا يسمى استلحاؽ  
ينسب لنفسو النسب والتبٍت التبٍت حراـ، واستلحاؽ النسب صحيح بشرطو، التبٍت ىو أف 

من ليس ابًنا لو، وقد لعن اهلل  امرأة أدخلت على أىل دار من ليس منهم، فمن نب 
لنفسو ولقومو ولًدا ليس منو فهو ملعوف وىو حراـ، أما االستلحاؽ فهو يدعي أنو ابنو، 

 .ويزعم أنو ابنو، وال يوجد عقاًل وعادة ما دينع منو

وعادة، عقاًل بأف يكوف الفرؽ ولذلك قاؿ: )من ادعاه من ديكن منو( عقاًل 
بينهما أقل سن البلوغ، وىو عشر سنوات مثاًل ، ألف أقل الوطء للرجل عشر سنوات، 
فأف يكوف بُت األب واالبن عشر سنوات، وتعلموف أف عمر بن العاص بينو وبُت أبيو اثنا 
ا عشر عاًما، منها سنة ضبل ووالدة، يكوف بينهما حنو من أحد عشر عاًما، إًذا ىذ

 .اإلمكاف العقلي، والعادي باعتبار أال يدعي اؼبشرقي نسبة مغريب وحنو ذلك

قاؿ: )من ذكر أو أنثى( قد اؼبرأة ىي اليت تدعي، ال يلـز الرجل ىو الذي يدعي 
النسب، بل اؼبرأة قد تنتسب فينسب ؽبا ىي ىذا اجملهوؿ، قاؿ: )أغبق بو ولو ميًتا(، أي 

بو وإرثو( ويثبت نسبو حينئذ ويرث، مث قاؿ: )وإف ادعاه ولو كاف الولد ميًتا، )ويثبت نس
 .اثناف فأكثر( قد يتنازع اثناف يف ولد فيقوؿ كل منهما : ىذا ابٍت

قاؿ: )قدـ من لو بينة( فال يقبل دبجرد الدعوى، يقبل الدعوى وحدىا إذا كاف  
أما ىنا ال خياصمو أحد؛ ألف الشرع متشوؼ إلثبات النسب، فتقبل الدعوى بال بينة، و 

 .فال بد من البينة لوجود التعارض
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قاؿ: )فإف مل تكن( أي بينة )عرض على القافة( القافة ىم الذين يعرفوف  
األشباه، كمجزز بن مدجل وغَته، ويقـو مقاـ القافة اآلف ربليل اغبمض النووي، ما يسمى 

(DNAفإنو شبيو بالقافة بل قد ردبا كاف أدؽ كثَتًا ،). 

لقافة فإف أغبفو بواحد من اؼبتداعيُت غبقو( ألهنا من باب قاؿ: )عرض على ا 
 .تقوية بينتو ودعواه

قاؿ: )فإف أغبقو باعبميع( إف تصور ذلك، وال يتصور اآلف مع ىذا اغبمض  
 –النووي أف يلحقو باثنُت، لكن إف أغبقو باثنُت غبقهم، ىذا قضى بو بعض الصحابة 

أندر من الوجود، ولذلك تفصيلها مسألتها  وىو نادر الوجود، بل –رضواف اهلل عليهم 
طويلة، قاؿ: )وإف أشكل أمره( مل نعرؼ على سبيل اليقُت أيهم يلحقو، قاؿ: )ضاع 

 .نسبو( فيكوف حينئذ يسمى ضائع النسب

مث قاؿ الشيخ: )ويكفي قائف واحد( ألنو ـبرب، واؼبخرب يكفي فيو واحد  
 .خبالؼ الشاىد، فال بد من اثنُت

قائف واحد وىو كاغباكم( ألف اغباكم كالقائف ففيها اؼبعٌت،  قاؿ: )ويكفي
طبًعا ىنا عرب اؼبصنف بالقائف، ومل يعرب باؼبخرب، ألنو لو قاؿ: كمخرب، لقاؿ: جيزئ فيو 

 .األنثى، وؼبا قاؿ: كحاكم ال بد أف يكوف ذكرا

قاؿ: )كحاكم( ألف فيو معٌت الوالية، فيكفي ؾبرد خربه بشرط كونو مكلًفا،  
 رًا، عداًل، حرًّا، ؾبربًا يف اإلصابة كسائر األحكاـ، وصلى اهلل وسلم على نبينا ؿبمٍد.ذك

 


